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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO - CAMPUS
BAIXADA SANTISTA - INSTITUTO DE SAÚDE E SOCIEDADE (ISS)
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO REALIZADA EM 25

DE JUNHO DE 2020

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte, via Sistema Webconferência
RNP reuniram-se os senhores membros do Congregação - Campus Baixada Santista -
Instituto de Saúde e Sociedade (ISS) da UNIFESP, sob a presidência de Profa. Dra.
Virginia Junqueira. Estiveram presentes os membros: Profa. Dra. Adriana Marcassa
Tucci, Profa. Dra. Cristiane Goncalves da Silva, Prof. Dr. Daniel Araki Ribeiro, Sr.
Eduardo de Carvalho Martins, Profa. Dra. Gabriela Pereira Vasters, Profa. Dra. Glaucia
de Castro Champion, Profa. Dra. Jaqueline Kalmus, Prof. Dr. Juarez Pereira Furtado,
Sra. Laura Ferreira Theodoro, Profa. Dra. Luciana Togni de Lima e Silva Surjus, Profa.
Dra. Luciane Maria Pezzato, Profa. Dra. Luzia Fatima Baierl, Profa. Dra. Macarena
Urrestarazu Devincenzi,  Prof.  Dr.  Marcelo  Domingues Roman,  Profa.  Dra.  Marcia
Regina Nagaoka, Profa. Dra. Marina Souza Lobo Guzzo, Prof. Dr. Mauricio Lourencao
Garcia, Profa. Dra. Nara Rejane Cruz de Oliveira, Prof. Dr. Rogerio Cruz de Oliveira,
Prof. Dr. Ronaldo Vagner Thomatieli dos Santos, Profa. Dra. Sonia Regina Nozabielli,
Profa. Dra. Terezinha de Fatima Rodrigues, Profa. Dra. Virginia Junqueira. Justificou
ausência: Profa. Dra. Hanna Karen Moreira Antunes que foi substituída por: Prof. Dr.
Ronaldo Vagner Thomatieli dos Santos. Justificou ausência e não foi substituído: Prof.
Dr. Stefanis Silveira Caiaffo. Não justificaram ausência: Sra. Ester Souza Canovas
Bottazzo, Sra. Luana Costa Demetrio, Sra. Maria Alice de Freitas Bartholomei, Profa.
Dra. Maria Stella Peccin da Silva, Sra. Tawane Cao Quelle de Oliveira, Sr. Wagner
Yoshizaki Oda. Participaram da reunião como convidados: Sr(a). Anita Burth Kurka,
Sr(a).  Camila  A M Oliveira,  Sr(a).  Claudia  Maria  Franca Mazzei  Nogueira,  Sr(a).
Claudia Oliveira, Sr(a).  Claudia Ridel Juzwiak, Sr(a).  Diogo Misoguti,  Sr(a).  Elaine
Damasceno, Sr(a). Elisangela Marina, Sr(a). Ivia Jesus de Goes, Sr(a). Karla Nieva,
Sr(a). Maria Ines Badaro Moreira, Sr(a). Mariana Chaves Aveiro, Sr(a). Milena Vidotto,
Sr(a). Renata Granito, Sr(a). Rosangela Soares Chriguer, Sr(a). Stella Maris Nicolau,
Sr(a). Tania Maria Ramos de Godoi Diniz. Tendo os senhores conselheiros, assinado a
folha de frequência e sendo constatado quorum com 23 presentes. A Profa. Virginia
Junqueira  iniciou a  reunião,  saudou a  todos  e  deu prosseguimento  aos  informes.
INFORMES:  1. Representação do ISS na CAD  -  A Profa. Virginia introduziu o
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assunto da CAD e passou a palavra à Profa. Rosangela Chriguer. A Profa. Rosangela
Chriguer informou sobre o histórico de representantes do Campus Baixada Santista na
CAD. Relatou o trabalho que vem sendo desenvolvido na Comissão que visa melhorias
em relação ao seu regimento frente a questões divergentes entre CAD e CPPD e à
tabela de pontuação (relatório de atividades). Ainda esclareceu sobre o método de
avaliação utilizado entre os pares na Comissão. A Profa. Camila Oliveira informou que
o fluxo de avaliação dos processos para progressão docente é dinâmico, não havendo
acúmulo de processos nas reuniões da CAD. Disse que no ano de 2019 os membros da
CAD foram chamados para participar de uma reunião do Conselho de Campus, para
realizarem um informe e foi deliberado que antes do Campus prover sugestões dos
itens avaliados, era desejável discutir de modo amplo os critérios de pontuação e
avaliação.  Esclareceu,  que  após  a  reunião,  o  Prof.  Odair  escreveu  para  a  CAD
solicitando a abertura do tabela de pontuação, porém nunca se obteve uma devolutiva
por parte da Comissão. Diante dessa decisão do Conselho de Campus, afirmou a Profa.
Camila, que o papel do representante do ISS na Comissão fica limitado e impossibilita
um posicionamento firme nas reuniões. A Profa. Macarena disse que a comissão vem
num processo de discussão antigo e está na fase de detalhamento da valoração das
atividades em cada item da tabela, já definidos na resolução nº 115. Esclareceu que os
representantes  do  ISS  têm  contribuído  nessa  discussão,  porém  no  momento  de
votação dentro da Comissão, há um desconforto devido o posicionamento do Conselho
de  Campus.  A  Profa.  Virginia  disse  que,  independentemente  da  solicitação  do
professor  Odair  da  tabela  de  pontuação  e  da  ausência  de  resposta  da  CAD,  é
importante que as representantes do ISS se sintam respaldadas para se posicionar e
votar  na  Comissão.  Disse  ainda  que  essa  discussão  deve  ser  discutida  nos
departamentos e a partir daí o ISS se posiciona. Também sugeriu que se pode dirigir
novamente ao Prof. Norberto relatando a discussão feita nessa congregação e reiterar
a necessidade de publicização da tabela de pontuação. 2. CPPD – A Profa. Mariana
Aveiro  disse  já  havia  uma dificuldade em avaliar  os  recursos  para promoção em
relação ao professor associado que eram destinados à CPPD, pois não constava o
parecer da CAD. Porém esse processo está sendo modificado a partir do mês de junho
de 2020. Motivado por essas problemática foi criada uma Comissão CAD-CPPD, em
junho, com finalidade de afinar o processo de avaliação para promoção para professor
associado e a comunicação entre essas duas instâncias. Além disso, antes do começo
da pandemia e do trabalho remoto, a CPPD deu início à digitalização dos processos
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para o SEI, porém no contexto atual, a tarefa de transição de processos físicos para
digitais se intensificou. A maioria da avaliações dos processos não foi prejudicada com
a pandemia, afirmou a Profa. Mariana. Disse que a partir da portaria da Propessoas
que  regularizou  a  atividade  docente  na  pandemia,  as  viagens  domésticas  e
internacionais para trabalho foram proibidas, bem como os afastamentos para licença
capacitação foram suspensos temporariamente. Após a participação da Pró-reitora de
Gestão com Pessoas Sra. Elaine Damasceno (que tinha disponibilidade para participar
em um horário restrito) retornou-se para a seção de informes no momento 01:45:00. 3.
SRI e Comissão de RI – A Profa. Virginia disse que a Profa. Lia Bittencourt, Pró-
reitora de Pós-graduação e pesquisa pediu que as representantes do ISS na Comissão
de Relações Internacionais tenham um informe periódico na reunião da Congregação,
solicitação esta que foi acatada prontamente. A Profa. Claudia Juzwiak informou que
as reuniões da Comissão ocorrem nas últimas terças-feiras do mês e a participação das
representantes foi definida por um sistema de revezamento, que ocorreu por meio de
um sorteio. Disse que participou da primeira reunião do dia 26/05 e que as pautas
tratadas foram sobre o momento atual da Comissão que tem sido ficado muito na
manutenção dos trabalhos rotineiros, detectou-se a necessidade de uma prospecção
maior que pode se dar por meio dos seguintes Grupos de Trabalho: GT que terá como
responsabilidade de estabelecimento dos convênios,  redes e programas;  GT sobre
idiomas;  GT  sobre  comunicação  e  divulgação;  GT  sobre  educação  e  GT  sobre
mobilidade e acolhida. Ainda informou que esses Grupos de Trabalho deverão ter
ações direcionadas à sensibilização da comunidade da Unifesp sobre a importância da
internacionalização com maior divulgação interna, assim como a comunidade externa
sobre o trabalho que já vem sendo feito; a formação de um núcleo de idiomas que
incentivará a produção de conteúdos de diversas atividades em outros idiomas; a
melhoria  de  fluxo  para  convênios  em relação  à  desburocratização  e  também de
manutenção de convênios e criação de fluxos e mapeamento de dados que poderão ser
feitas com a inclusão de um documento nos processos de afastamento para o exterior.
Além disso, a Professora falou sobre o formato de rodízio das representantes, o fluxo
de trabalho interno do grupo para evitar fragmentação das informações, os meios
utilizados para registros das reuniões (relatos e memórias) e a novas ações que serão
empreendidas pelo grupo. As professoras Stella Nicolau, Renata Granito, Tânia Diniz
presentes na reunião e também representantes reforçaram alguns aspectos da fala da
Profa. Claudia. 4. Atualizações sobre o trabalho da Câmara de Graduação no
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contexto da pandemia: Semestre Letivo – O Prof. Juarez Furtado informou que a
Câmara  tem trabalhado  intensamente  na  questão  de  retorno  para  realização  de
atividades  remotas  para  o  próximo  semestre,  como  também  na  preparação
principalmente nas UC’s da grade emergencial. O Prof. Juarez disse que após um
processo de discussão, foi  deliberado que as aulas do primeiro semestre de 2020
retornarão em 03 de agosto e serão encerradas no dia 19 de outubro, os exames
acontecerão do dia 20 a 26 de outubro e a pasta verde no dia 27 de outubro, fechando
o currículo até 30 de outubro. O início do segundo semestre está previsto para iniciar
no dia 18 de novembro e serão encerradas em 09 de março de 2021. Disse que quatro
estudantes passaram a ocupar assentos na CEG e dada a importância dos concluintes
e dos estágios foi criado um GT que catalisou a volta da Comissão de Estágios que está
se recompondo e também ocupa espaço na CEG. Além disso, a CEG tem integrado o
Comitê  de Crise,  onde têm sido pautadas  questões  mais  urgentes.  Nas próximas
reuniões extraordinárias pretende-se fechar a grade emergencial e a finalização dos
planos de ensino, das UCs adaptadas. O Prof. Maurício Lourenção salientou sobre a
importância desse momento ímpar de criação de um novo modo de desenvolvimento
do projeto político pedagógico do Campus que não seja uma adequação em relação à
retomada, mas de fato, algo instituinte ao modo de proceder as atividades de ensino.
5.  Atualizações  do  trabalho  da  Câmara  de  Pós-Graduação  e  Pesquisa  no
contexto da pandemia – O Prof. Ronaldo Thomatieli, Vice-Coordenador da Câmara
informou que foi criado um comitê de planejamento para volta das atividades de pós-
graduação que se estabelece em 4 fases para implementar a retomada: conhecimento
da realidade através de um questionário que já foi divulgado aos docentes; palestras e
divulgações de informações de biossegurança; levantamento do processo de abertura
de  atividades  de  pesquisa  em  outras  instituições  nacionais  e  internacionais  e
elaboração de normas de segurança e regramento para o retorno das atividades.
Simultaneamente a isso, a CPGPq do ISS criou um grupo de trabalho composto pelos
Coordenadores  de  Programas  de  Pós-graduação  do  ISS,  um  representante  da
Secretaria  e  pela  Diretoria  do  ISS  que  estarão  debruçados  na  elaboração  de
documentos que devem listar as necessidades, normativas e regras dos laboratórios e
para o retorno gradual das atividades. 6. Atualizações do trabalho da Câmara de
Extensão e Cultura no contexto da pandemia – A Profa. Luciana Surjus informou
que foi realizado um mapeamento das atividades que poderiam ser mantidas e uma
possibilidade de antecipação das atividades extensionistas contempladas com a bolsa
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PIBEX. Em um primeiro momento, apenas três projetos têm viabilidade quanto à sua
antecipaçãos, sendo que os outros projetos contemplados têm o prazo de 08 de julho
para fazer a indicação de bolsistas. Disse que a Câmara se colocou disponível para dar
apoio  aos  docentes,  técnicos  e  discentes  no  esclarecimento  dos  processos  de
credenciamento das ações que estão sendo desenvolvidas na pandemia, com atenção
ao cumprimento dos prazos para submissão no sistema. 7. Expo on-line – A Profa.
Virginia  informou  que  Expo  Online,  uma feira  online  profissões,  direcionada  aos
estudantes secundaristas ocorrerá nos dias 31/07 a 06/08, sob a coordenação da Profa.
Raquel  Furuie.  Disse  que  irá  divulgar  o  material  audiovisual  da  Expo-line  aos
docentes, para que possam ser organizar. 8. Residência Multiprofissional e prazos
do processo seletivo e  das formaturas –  A Profa.  Terezinha informou que os
Ministérios  da  Saúde  e  da  Educação  ainda  não  se  manifestaram  em  relação  à
possibilidade de adiamento da entrada dos residentes aprovados nos Programas de
Residência  no  ano de  2021,  considerando a  pandemia.  Com isso,  ela  disse,  está
previsto que o início do processo de inserção dos residentes se dê a partir do dia 1º de
fevereiro.  Considerando  o  contexto  atual,  as  Residências  planejam  flexibilizar  a
entrega  de  documentos,  postergar  o  prazo  de  início  do  estágios  e  simplificar  o
processo seletivo. Além disso, informou sobre a formação do Comitê COVID, composto
pelos Programas de Residência da UNIFESP, para pensar os impactos da pandemia na
residência.  A  Profa.  Virginia  ressaltou que a  alteração do prazo para inícios  dos
estágios da Residência não está sob a governabilidade da COREMU. Ainda orientou
que  haja  uma  manifestação  formal  dessas  medidas  e  necessidades  oriunda  da
Coordenação de Estágios, sendo encaminhada, respectivamente, para aprovação da
CEG e da Congregação do ISS, para poder negociar com a Comissão Nacional de
Residência. A Profa. Terezinha informou que está pautada na COREMU a questão das
cotas raciais para a inserção nos programas de residência. 9. Congresso Acadêmico
– A Profa. Gláucia informou que o prazo de submissão das apresentações dos trabalhos
foi  prorrogada  até  29/06  e  que  na  próxima  semana  todos  os  docentes  e  pós-
doutorandos convidados para compor as sessões de apresentação desses trabalhos de
iniciação  científica  e  de  pós-graduação  serão  convidados  para  participar  de  uma
reunião no dia 02/07 às 11h. Ainda informou que orientações serão enviadas por e-mail
aos debatedores e que a monitoria terá, em cada sessão, 6 debatedores. A Profa.
Glaucia pediu à Profa. Luciana Surjus que sejam captadas mais pessoas para a mesa
de “Proteção e Cuidados” e pediu que os responsáveis pelas mesas estejam com seus
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roteiros prontos no período de 10 dias. Ratificou a importante a participação de todos
e estendeu o convite a toda comunidade. EXPEDIENTES: 1. Esclarecimentos sobre
questões relacionadas aos recursos humanos com a Pró-Reitora de Gestão com
Pessoas - A Profa.  Virginia agradeceu a presença da Pró-Reitora de Gestão com
Pessoas, Sra. Elaine Damasceno na reunião virtual da Congregação do ISS. A Pró-
reitora Elaine agradeceu o convite e se apresentou a todos(as). Disse que assumiu o
cargo em março de 2020 num momento de alta complexidade devido a pandemia e as
mudança  de  regras  e  normas  institucionais.  a)  Plano  de  Desenvolvimento  de
Pessoal (PDP)– A Sra. Elaine disse que o PDP foi uma ação iniciada na gestão do
antigo pró-reitor, Prof. Murched Taha. Para atender o decreto 9.991, a minuta do PDP,
submetida ao Conpessoas em dezembro de 2019, foi aprovada no colegiado, porém
não houve a aprovação institucional de modo geral, devido à ausência de diretrizes
internas. Esclareceu que Portaria 4548/20119, expedida pela Reitoria, previu que a
Comissão  deveria  tratar  de  uma  regulamentação,  de  uma  proposta  de  diretrizes
internas no âmbito da Unifesp, para depois elaborar a minuta. Após esse impasse, a
proposta PDP retornou ao Conpessoas em abril para ampliação do debate, para a
correção das lacunas. Comentou que a proposta anterior da minuta PDP era muito
restritiva e até mesmo possuía uma caráter punitivo. A Profa. Virginia disse que as
manifestações dos departamentos acadêmicos do ISS e o posicionamento dos técnico-
administrativos  em  relação  a  minuta  PDP  foram  compilados  e  já  enviados  à
Propessoas.  A Prof.  Virginia questionou quais as orientações os servidores devem
seguir durante o período de construção do PDP. A Pró-reitora Elaine disse que tudo
aquilo  (afastamento)  que  é  submetido  e  aprovado  pela  CPPD  nesse  período,  é
implantado  regularmente  nos  sistemas  da  Propessoas.  Entretanto,  em  razão  da
pandemia, as próprias agências de fomento cancelaram os auxílios, o que fez com que
muitos docentes suspendessem os seus afastamentos. Disse que o servidor que tem
seu afastamento negado pela CPPD pode submeter novamente seu processo para uma
atualização, uma vez que pode haver adequações a serem feitas pelo departamento,
por  sua  unidade.  Esclareceu  que  durante  a  ausência  do  PDP  na  instituição,  os
processos estão sendo analisados e autorizados nos fluxos contínuos. Informou que no
dia 03/07 ocorrerá uma reunião ordinária do Conpessoas para tratar das políticas de
saúde  da  comunidade  acadêmica;  nos  dias  17  e  24/04  ocorrerão  duas  reuniões
extraordinárias com pauta única sobre o PDP, tendo provável submissão da minuta
para o Conselho Universitário do mês de agosto. O prazo exigido para aprovação do
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PDP já expirou, a Pró-reitoria disse que faz as justificativas de atraso embasada na
discussão que está ocorrendo na Universidade de modo democrático. b) Descontos
nos proventos no período de trabalho remoto – A Professora Virginia disse que,
devido à adesão dos servidores ao trabalho remoto em março, ocorreu um desconto
específico no provimentos. A Pró-reitora Elaine disse que as regras referentes à gestão
de pessoas no serviço público federal, para os servidores docentes e técnicos advêm
do Sistema de Pessoal Civil  da Administração Federal (SIPEC) por meio de notas
técnicas, instruções normativas, portarias e orientações normativas e outros. Afirmou
que  sobre  a  questão  da  pandemia  foram  lançadas  as  instruções  normativas
nº19/20/21/27/28 que tratam a respeito da regulamentação do trabalho remoto, que
foram  sendo  implementadas  ao  longo  das  semanas.  Explicou  que  a  instrução
normativa nº 28 “proíbe a concessão do auxílio-transporte, do adicional noturno e dos
adicionais  ocupacionais  (adicionais  de  insalubridade,  periculosidade,  irradiação
ionizante e gratificação por atividades com Raios X ou substâncias radioativas) aos
servidores  que  executam suas  atividades  remotamente”.  Essa  norma foi  aplicada
primeiramente  aos  técnicos  por  causa  do  controle  de  frequência  por  meio  da
biometria,  tendo  estes  sofrido  descontos  retroativos.  Nesse  sentido,  a  Pró-reitora
elogiou o excelente trabalho realizado pela Sra. Karla Nieva, Chefe da Divisão de
Recursos Humanos e sua equipe. No que tange aos docentes, a partir de consultas às
chefias imediatas, foi feito um levantamento dos docentes que estavam em trabalho
remoto  e  as  informações  foram  inseridas  no  sistema,  que  pelos  parâmetros
estabelecidos pelo SIPEC, gerou um desconto retroativo.  A Profa.  Luciana Surjus
questionou  como  seria  o  procedimento  para  o  reconhecimento  dos  novos  riscos
ocupacionais diante do novo contexto domiciliar, da repercussão psicossociais e dos
gastos pessoais fixas domiciliares extras. A Pró-reitora Elaine disse que foi constituída
uma comissão para analisar as questões emergentes da pandemia. Esclareceu que a
legislação federal não traz nenhuma possibilidade no que tange o ressarcimento de
despesas  pessoais  fixas  domésticas;  no  SIPEC  não  há  rubrica  que  possibilite  o
lançamento  dessas  despesas  dos  servidores.  Além  disso,  disse  que  pode  haver
reivindicações das categorias ao legislativo ao que se refere as necessidades essa nova
dinâmica  de  trabalho.  O  Prof.  Mauricio  Lourenção  perguntou  se  existe  algum
movimento  da  gestão  central  em direção  às  esferas  legislativas.A  Profa.  Virginia
respondeu  que  esse  pleito  deve  partir  das  Congregações  para  o  Conselho
Universitário.  A Sra.  Elaine disse que,  em relação aos  adicionais  ocupacionais,  a
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Andifes realizou uma consulta ao SIPEC e ao MEC e obteve a negativa de todas elas.
Afirmou que as Comissões que foram formadas contarão com a participação das Pró-
Reitorias e das Direções, para realizar estudos internos de um possível retorno, a
dinâmica de trabalho remoto e outras alternativas, mas ainda não há um resultado
concreto  desses  estudos  e  das  articulações  que  estão  sendo  feitas  nos  fóruns
competentes A Profa. Virginia disse que o sindicato dos técnico-administrativos e as
associações de docentes das Universidades Federais são alternativas para realizar
reivindicações. A Profa. Nara Rejane perguntou se após a apreciação do Conpessoas
do material enviado pelos Campi do PDP, haverá retorno para novo debate. A Pró-
Reitora Elaine disse que posterior à aprovação do Conpessoas o PDP será submetido
ao CONSU. O que retornará é um novo edital lastreado na resolução que vai ser objeto
de discussão e votação nas plenárias competentes.  A Profa.  Virginia agradeceu a
presença da Pró-reitora. A Pró-reitora agradeceu o convite e se retirou da reunião
virtual.  INCLUSÃO  DE  PAUTA:  A  Profa.  Virginia  solicitou  a  permissão  dos
conselheiros  para  inserir  as  pautas  a  seguir:  Reaproveitamento  de  candidatas
habilitadas no Edital 499/2019 de Serviço Social / Políticas Sociais e Serviço Social. Os
conselheiros expressaram concordâncias com a inclusão e a Profa. Virginia entrou na
ordem do dia. No momento 03:11:00 da reunião, a Profa. Virginia solicitou a inserção
da pauta solicitada pela Profa. Luciana Surjus “Plano de Trabalho para execução de
emenda para o Centro de Redução de Danos” e pediu maiores esclarecimentos por
parte da Professora Luciana. A Profa. Luciana disse que a solicitação se refere ao
Plano de Trabalho para execução de emenda parlamentar e que ela apresentará em
slides junto com o Plano de Trabalho na íntegra para explanar aos Conselheiros. A
Profa.  Virginia  esclareceu  que  a  emenda  parlamentar  trata  do  apoio  ao  Centro
Regional de Formação em Política Sobre Drogas e Direitos Humanos para realização
de ações educativas  e  de inclusão pelo  trabalho junto a  pessoas em situação de
vulnerabilidade  e  uso  de  drogas,  sob  coordenação  da  Profa.  Luciana  Surjus.  Os
conselheiros  se  manifestaram favoravelmente  à  inclusão.  ORDEM DO DIA  -  1.
Aproveitamento  de  candidatas  habilitadas  no  Edital  499/2019  de  Serviço
Social / Políticas Sociais e Serviço Social – A Profa. Virginia disse que o Curso de
Serviço Social  solicitou esse aproveitamento de candidatos no Edital  499/2019 de
Serviço Social / Políticas Sociais e Serviço Social que se destina ao preenchimento das
vagas em virtude do falecimento da Profa. Andrea Torres e da aposentadoria da Profa.
Maria Rosângela Batistoni. Colocado em votação, foi aprovado o aproveitamento com
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20 votos favoráveis e 2 abstenções. 2. Homologação da Nova Coordenação do
Curso de Educação Física - A Profa. Virginia disse que a Diretoria do ISS recebeu
um documento da Comissão do Curso de Graduação em Educação Física da eleição
para a nova coordenação do curso, tendo o Prof. Dr. Ronaldo Vagner Thomatieli dos
Santos como Coordenador e Profa. Dra. Hanna Karen Moreira Antunes como Vice-
Coordenadora,  para  o  biênio  2020-2022.  A  nova  coordenação  irá  iniciar  suas
atividades de gestão em 01/08/2020. Antes de realizar a votação dessa pauta, a Profa.
Virginia se referiu ao Curso de Serviço Social,  porém ao final da votação, ela se
corrigiu  dizendo  que  a  Coordenação  eleita  se  referia,  na  verdade,  ao  Curso  de
Educação Física.  Colocada em votação,  foi  aprovada com 20 votos  favoráveis.  3.
Aprovação do pedido de contratação dos classificados nos Processos Seletivos
Simplificados dos editais 638 Saúde Coletiva e 640 Inovação Tecnológica e
Social  (ad referendum)  -  A  Profa.  Virginia  disse  que o  Prof.  Fernando Atique,
Presidente do Comitê Permanente de Professores Visitantes entrou em contato com a
Diretoria do ISS e abriu a possibilidade de chamar dois docentes já aprovados para
suprir  as  vagas  do  edital  638  de  Saúde  Coletiva  e  do  edital  640  de  Inovação
Tecnológica  e  Social.  Reiterou  que  se  refere  ao  pedido  de  contratação  dos
classificados nos Processos Seletivos Simplificados dos editais supracitados. Lembrou-
se que essa pauta foi aprovada ad referendum pela Diretoria do ISS. Colocado em
votação,  foi  aprovado  com  19  votos  favoráveis  e  1  abstenção.  4.  Proposta  da
Deputada Rosana Valle sobre a denominação do Edifício da Silva Jardim como
“Edifício  Acadêmico  Mariângela  Duarte”  –  A  Profa  Virginia  disse  que  essa
atribuição de denominação do Edifício da Silva Jardim para o nome da ex-Deputada,
Mariângela  de  Araujo  Gama Duarte,  recentemente  falecida,  foi  uma  homenagem
proposta pela  Deputada Rosana Valle  e  que essa temática pode ser  pautada nos
Departamentos. Disse que a ex-Deputada Mariangela Duarte trabalhou muito para que
o Campus Baixada Santista fosse implantado. Esclareceu que o documento remetido
pela  Deputada Rosana Valle  será encaminhado para os  Departamentos,  para que
possam realizar a discussão em seus colegiados. A Profa. Nara sugeriu que a discussão
seja ampliada para possíveis indicações dos docentes dos departamentos. A Profa.
Virginia concordou com a Profa. Nara. 5. Ata do dia 23/04/2020 - A Profa. Virginia
perguntou se os conselheiros tinham alguma correção ao conteúdo da ata; não houve
manifestações.  Colocada  em  votação,  foi  aprovada  com  17  votos  favoráveis  e  4
abstenções.  6 Regimento Interno do Instituto de Saúde e Sociedade -  uma
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rodada sobre a discussão nos Deptos, Câmaras, Comissões de Curso e Eixos - A
Profa. Virginia disse que o Professor Anthony informou que o processo de elaboração
do Regimento Geral da UNIFESP foi acelerado, sendo que agora a Comissão faz dois
encontros semanais e que em breve o Regimento Geral esboçado será colocado em
consulta pública. Explicou que quando o Regimento Geral for colocado em consulta
público  é  o  momento  que  o  Instituto  de  Saúde  e  Sociedade  deve  manifestar  as
contribuições coletadas da comunidade acadêmica ligada ao ISS. Diante desse cenário,
reiterou a importância da continuidade da discussão do Regimento do ISS. A Profa.
Nara  Rejane  disse  que  o  conselho  do  Departamento  de  Ciências  do  Movimento
Humano fez mais uma rodada de discussão sobre o tema e a síntese dessa foi enviada
via SEI. Porém, fez uma ressalva de que a organização estrutural dos Departamentos e
a dinâmica de trabalho no Campus têm sido questões mais complexas que impactam,
principalmente, na estrutura administrativa das secretarias. Diante disso, destacou
que deve-se elaborar um regimento ideal, porém algumas discussões anteriores devem
ser resgatadas, considerando a estrutura concreta disponível. A sra. Karla Nieva disse
que certas atividades atribuídas aos Cursos e aos Departamentos institucionalmente
não estão em consonância com a realidade do Campus Baixada Santista que tem seu
projeto  político  pedagógico  interdisciplinar.  Citou  o  exemplo  da  formalidade  do
Departamento ter que assinar os documentos contratação de docentes e concursos
públicos, porém, na realidade do Campus a instância dos Cursos tem propriedade para
definir o perfil da vaga e acompanhar a máscara do edital. Disse que é importante
registrar essas especificidades no Regimento, considerando a estrutura departamental
e  interdisciplinar.  Afirmou  que,  na  gestão  da  Profa.  Sylvia  Helena  Batista,  no
Conselho/Congregação  do  campus  foi  aprovado  que  Cursos  e  Eixos,  na  Baixada
Santista, poderiam e deveriam opinar em relação a essas questões de vagas. O Prof.
Juarez Pereira Furtado disse via chat: “Apesar da importância da discussão, mas pelas
razões que foram citadas no informe da CEG, o debate não foi feito na Câmara de
Graduação, apesar das várias reuniões extraordinárias.” A Profa. Adriana Tucci disse
via chat: “ Iniciamos essa discussão no DSES e o maior destaque foi a parte dos
departamentos que estão sendo apontados pela Nara e agora pela Karla. Ou seja,
precisamos de um regimento que tenha por base a nossa logística de funcionamento.”
A Profa. Cristiane Gonçalves da Silva disse via chat “ A proposta de regimento não
atende a realidade do ISS! Ainda não discutimos no Eixo IS pois estamos debruçadas
sobre as ADE. É preciso ter um regimento que contemple nossa realidade. A Profa.
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Nara Rejane disse via chat: “ Na realidade o regimento só começou a ser discutido no
DCMH. Penso que estamos ainda nos apropriando de vários elementos e é importante
que possamos dialogar mais”. O Prof.  Marcelo Roman concordou com as falas da
Profa. Nara e da Karla Nieva. Disse que essa primeira versão regimento tem uma
estrutura departamental que se baseou em disciplinas o que esvaziou as atribuições
que são atualmente cumpridas pelas Comissões de Curso e pelas reuniões de Eixos
Comuns, como por exemplo, definir carga de ensino, definir concurso entre outros. Por
esse motivo, recomendou que os regulamentos vigentes que foram estabelecidos pelas
comissões dos cursos sejam levados em consideração no processo de elaboração do
regimento. Ainda disse que na composição do conselho departamental é tomado como
regra  geral  que  ela  se  dê  por  representatividade,  sendo que na  prática  o  único
departamento nesse modelo é o Biociências, já os demais não. Isso também deve ser
observado  pelo  Regimento.  A  Profa.  Virginia  pediu  que  todos  os  apontamentos
expostos sejam formalizados para a Diretoria do ISS. A Profa. Marina Guzzo disse que
na discussão feita no DSCI foi apontada a questão de ampliação das representações
nas Câmaras e dos discentes, da composição do conselho departamental e outras. A
Profa Luciana Surjus disse que em relação às Câmaras, o detalhamento de atribuições
dessas instâncias estejam registrados em seus próprios regimentos internos, o que
poderia gerar maior governabilidade. O Prof. Rogério Cruz apontou a necessidade de
se realizar reuniões extraordinárias da Congregação para discutir esse assunto. A
Profa. Virginia disse que irá expor a questão da incompatibilidade entre o Regimento
Geral  da  Unifesp  e  a  realidade  Instituto  de  Saúde  e  Sociedade  à  Profa.  Andrea
Rabinovici,  Chefe  de Gabinete,  bem como a consultará sobre o  prazo para fazer
intervenções no Regimento Geral. 7. Plano de Trabalho para execução de emenda
para o Centro de Redução de Danos sob coordenação da Profa. Luciana Surjus
-  A Profa.  Luciana Surjus disse que a pauta se refere ao plano de trabalho para
execução de emenda parlamentar que, numa audiência pública da Câmara Municipal
de Santos,  em 2019, com a presença do Deputado Federal  Alexandre Padilha,  os
participantes do programa de extensão "Centro Regional de Formação em Política
Sobre Drogas e Direitos Humanos" levaram ao seu conhecimento o projeto com o
intuito de pleitear a destinação da emenda para o mesmo. A Professora fêz uma breve
exposição sobre o "Centro Regional de Formação em Política Sobre Drogas e Direitos
Humanos"  e  as  atividades  educativas  e  formativas  que  vêm sendo  desenvolvidas
presencialmente e virtualmente, aproximadamente, há três anos. Agradeceu a equipe
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administrativa  do  setor  de  Compras  que  fêz  grandes  esforços  para  realizar  os
empenhos do recurso em um tempo exíguo. Esclareceu que é um recurso de R$ 164
mil reais que será utilizado pela equipe composta de coordenação, um apoio à gestão,
seis monitores, dezoito redutores de danos, três supervisores, um videomaker, um
assessor de comunicação, material impresso, kits de alimentação, insumos de higiene,
equipamentos de proteção individual frente à pandemia, acesso à Internet e tablets.
Colocado em votação, o plano de trabalho foi aprovado com 16 votos favoráveis e 3
abstenções.
Nada mais havendo a tratar, para constar, eu, Adriele da Mota Lisboa, secretária,
lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela Srª Presidente.

 
 
 
 

 Profa. Dra. Virginia Junqueira
Diretor Protempore do Instituto de Saúde e Sociedade

Presidente da Congregação - Campus Baixada Santista - Instituto de Saúde e Sociedade (ISS)

 
 
 
 

 Adriéle da Mota Lisboa
Secretária da Congregação - Campus Baixada Santista - Instituto de Saúde e Sociedade (ISS)
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